
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Вченої ради 

Львівської національної академії мистецтв 
від 29 січня 2019 р.

Присутні: 34 з 44 членів Вченої ради.

Порядок денний:

1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з 
відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»)

Відповідальні: декан ф-ту ІТМ Р. Шмагало.

2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься 
набір у 2019 р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».

Відповідальні: перший проректор Р. Патик.

3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019 р.
Відповідальні: відповідальний секретар ПК А. Єфімова.

4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
(Додаток до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р.)

Відповідальні: керівник відділу аспірантури і докторантури І. Гах.

5. Різне.
Члени Вченої ради хвилиною мовчання вшанували героїв України, які загинули в бою 

під Крутами.
Голова ВР, ректор В. Одрехівський з нагоди ювілею оголосив подяку та вручив 

нагороди працівникам ЛНАМ: С. Мартинюк -  золота медаль ЛНАМ, М. Шимчук -  
срібний нагрудний знак ЛНАМ, Р. Райтер -  значок ЛНАМ.

Урочисто вручив диплом кандидата наук -  Н. Бенях.

В. Одрехівський. Оголосив порядок денний.
Присутні одноголосно погодили порядок денний.

І. СЛУХАЛИ:
Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у 
зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма 
«Мистецтвознавство»).
У зв’язку з відсутнітю Р. Шмагала, питання доповідала Г. Стельмашук.
Г. Стельмащук. Дане питання попередньо розглядалося на засіданні Приймальної 

комісії. Погоджено виділити по 5 місць з ф-тів ДПМ і ОМіР для відкриття заочної 
форми навчання.

В. Одрехівський. Винесено дану пропозицію на затвердження.
Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: виділити по 5 місць з ф-тів ДПМ і ОМіР для відкриттям заочної 
форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство») у межах спеціальності 
023 ОДР.



її. СЛУХАЛИ:
Назви спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм та кваліфікацій за
якими здійснюватиметься набір у 2019 р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і
«Магістр».
Р. Патик. Щодо змін, які відбулися у назвах спеціальностей, спеціалізацій та 

кваліфікацій. Щодо заочної форми навчання за ОР «Бакалавр» (освітня програма 
«Мистецтвознавство».)

В. Одрехівський. Винесено на голосування.
Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: затвердити «Назви спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм 

та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2019р. для здобуття освітніх рівнів 
«Бакалавр» і «Магістр» Львівської національної академії мистецтв».

III. СЛУХАЛИ:
Правила прийому до ЛНАМ у 2019 р.
У зв’язку з відсутністю А. Єфімової дане питання доповідатиме М.Глушко.
М. Глушко. Правила Прийому до ЛНАМ у 2019 р. попередньо обговорені і 

затверджені на засіданні Приймальної комісії.
Щодо термінів творчих конкурсів, графік яких потрібно погодити до 15 березня 

2019р.; обов’язкові результати ЗНО з української мови, української літератури та історії 
України.

Про вступ іноземних громадян до ЛНАМ. Щодо потрібності розробки Положення 
для визнання документів іноземного взірця.

Виступили: О. Голубець, М. Глушко. М. Шимчук, Р. Студницький, Р. Василик, П. 
Нагірний, Я. Шимін, І. Шумський.

О. Голубець. Питання проведення екзаменів до 10 липня, вибору освітньої 
програми.

М. Глушко. Для запобігання спекулювання результатами ЗНО між ВНЗ вступна 
сесія проводитиметься в 2 етапи.

М. Шимчук. Про іспит з дисципліни Рисунок.
М. Глушко. До 1.03.2019р. необхідно подати і затвердити пропозиції щодо 

завдань з творчого конкурсу дисципліни Рисунок.
Р. Студницький. Про профілюючу дисципліну «Композиція» і включення її до 

іспитів на скорочену форму навчання замість дисципліни «Рисунок».

В. Одрехівський. Винесено на голосування зміну екзаменаційної дисципліни для 
скороченої форми навчання.

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: внести зміну до переліку екзаменаційних дисциплін на 022 

«Дизайн» скороченої форми навчання: Рисунок замінити на Композицію.

В. Одрехівський. Винесено на голосування затвердження Правил прийому до 
ЛНАМ у 2019р.

Голосування: «за» -  32, «проти» -  1, «утрималися» -  нема.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому на навчання до ЛНАМ у 2019 р.

IV. СЛУХАЛИ:
Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
(Додаток до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р.)



І. Гах. Коротко охарактеризувала запропоновані зміни до правил прийому та 
кількості бюджетних місць: 6 -  ОДР, 2 -  Дизайн, 1 -  докторантура. Іноземці -  
співбесіда, реферат, сертифікат володіння українською мовою.

В. Одрехівський. Винесено на голосування Правила прийому в аспірантуру і 
докторантуру ЛНАМ (Додаток до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р.)

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ. 

(Додаток до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р.).

Р. Яців. Про підтримку звернення від Національного музею у Львові ім. А. 
Шептицького про висунення кандидатури В. Риботицького на почесне звання 
«Заслужений діяч мистецтв України».

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: підтримати звернення від Національного музею у Львові ім. А. 

Шептицького про висунення кандидатури відомого львівського художника В. 
Риботицького на почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Р. Яців. Про зарахування в аспірантуру ЛНАМ Тен Сіяоджона, згідно протоколу 
засідання кафедри ІТМ від 24.01.2019р.

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: зарахувати в аспірантуру ЛНАМ Тен Сіяоджона.

Р. Яців. Про зміну теми кандидатської дисертації Шпакович О., згідно протоколу 
№ 9 засідання кафедри ІТМ від 15.01.2019р.

Голосування: «за» -  одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміну теми кандидатської дисертації Шпакович О. 

«Творчість Мирона Кипріяна: образотворчо-стилістичні особливості».

Р. Патик. Про кандидатури для призначення іменної академічної стипендії 
Президента України на другий семестр 2018-2019 навчального року: Лісовська Софія 
Олегівна, Демченко Юлія Геннадіївна. (Згідно подань деканів факультетів).

Голосування: «за» -  одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити кандидатури для призначення академічної стипендії 

Президента України на другий семестр 2018-2019 навчального року:
Лісовська Софія Олегівна -  ст. 3-го курсу кафедри ГД (ф-тет Дизайн);
Демченко Юлія Геннадіївна -  ст. 3-го курсу кафедри ХТ (ф-тет ДПМ)

У. Щурко, П. Нагірний. Доповіли присутнім про результати поїздки до 
Великобританії в рамках проекту від Британської Координаційної ради. Про майбутні 
перспективи співпраці між ЛНАМ і Школою дизайну і мистецтв (Великобританія), 
умови гранту та покрокову його реалізацію.

V. РІЗНЕ:

Голова Вченої ради В.В. Одрехівський

/

З.О. Тканко


